
Cuprins

În loc de prefaþã ..................................................................   9
Introducere ......................................................................... 15
I. Energia - formã de viaþã ............................................... 19
II. Omul - entitate energeticã ........................................... 30

II.A. Energia în corpul uman ..................................... 43
II.B. Anatomia omului din punctul

 de vedere al energiei ................................... 46
III. Legãturile reciproce dintre organe

 ºi cercul elementelor primare .................. 55
IV. Specificul funcþionãrii canalelor energetice ............... 62
V. Canalele energetice ...................................................... 95
VI. Practica lucrului cu canalele energetice ....................104

VI.A. Stimularea canalelelor energetice ....................113
VI.B. Masajul liniar .................................................119

VII. Canalele energetice din punctul
de vedere al practiciiYoga ........................121

VIII. Centrele energetice ale omului ...............................131
IX.Corpurile omului ..........................................................148
X. Legile cosmusului .........................................................171



Din partea editorului

În seria cãrþilor noastre sînt abordate practic toate laturile vieþii
     omului contemporan din punctul de vedere al apãrãrii bioe-

nergetice. A fost vorba deja despre relaþia omului cu el însuºi, ºi despre
relaþia lui cu lumea înconjurãtoare, cu universul întreg, cu familia ºi
propria casã. Doar o patã albã a rãmas - apãrarea celor mai vulnerabili
din punct de vedere energetic - copiii.

Autorul textelor, Grigori Kapiþa, nu ne-a lãsat moºtenire o
lucrare completã, consacratã respectivei probleme. Totuºi, în toate
caietele lui se regãsesc nenumãrate observaþii ºi exemple din viaþa
copiilor. Importanþa informaþiilor despre copii, copii ce au nevoie de
apãrare din partea adulþilor din cauza cîmpului energetic destul de
slab, l-au determinat pe editor sã alcãtuiascã o carte de sine stãtãtoare,
avînd la bazã învãþãtura generalã a lui Kapiþa despre relaþiile reciproce
dintre om ºi lume ºi pe baza observaþiilor lãsate de autor în manuscrisele
sale. Aceastã carte este propusã pentru încheierea seriei „Sã nu ne
facã rãu“, în carte se va relata amãnunþit cum sã apãrãm un om încã
nenãscut ºi pe viitoarea lui mamã, cum sã-l ferim de tot rãul în primii
ani de viaþã ºi atunci cînd va creºte ºi va merge la ºcoalã.

S-a acordat o atenþie specialã tipurilor de atacuri energetice
sub incidenþa cãrora poate cãdea copilul dumneavoastrã ºi modului în
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care dumneavoastrã, ca pãrinþi ºi bunici nu numai cã puteþi, dar sînteþi
obligaþi sã procedaþi pentru ca imensa lume exterioarã sã nu-i dãuneze
în nici un fel copilului dumneavoastrã.


